
 

 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0039/16  

 

 REGULAMIN REKRUTACJI i WARUNKI UCZESTNICTWA  

w szkoleniach 

realizowanych w ramach projektu  

„Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych  

w procesie stanowienia prawa” 

 

 § 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Projekt „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych  

w procesie stanowienia prawa” jest realizowany w okresie od 01.09.2017r. do 31.12.2018r. 

przez Federację Związków Zawodowych Metalowcy w partnerstwie z Zachodnią Izbą 

Gospodarczą Pracodawcy i Przedsiębiorcy. 

 

a) Siedziba Biura Projektu: ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, tel. 22 635 31 38. 

 

b) Siedziba Biura Projektu Partnera: ul. Ofiar oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław, tel. 

717950656. 

 

c) Wnioskodawca Projektu: Federacja Związków Zawodowych Metalowcy,  

ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, tel. 22 635 31 38. 

 

2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji, Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa i ma na celu 

podniesienie kompetencji eksperckich u przedstawicieli partnerów społecznych a terenu 

całej Polski w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia 

prawa.     

 

3. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie: 

-  w okresie grudzień 2017r. – grudzień 2018r., 16 szkoleń w 16 województwach dla 

przedstawicieli związków zawodowych. Każde szkolenie będzie 3dniowe (łącznie 24 

godziny szkoleniowe) dla 20 uczestników. Łącznie w szkoleniach weźmie udział 320 

uczestników;  

- w okresie grudzień 2017r. – wrzesień 2018 r., 4 szkolenia na terenie województwa 

dolnośląskiego dla przedstawicieli organizacji pracodawców. Każde szkolenie  będzie 

3dniowe (łącznie 24 godziny szkoleniowe) dla 20 uczestników. Łącznie w szkoleniach 

weźmie udział 80 uczestników. 
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4. Kompetencje, które nabędą uczestnicy szkoleń weryfikowane podczas testu na 

zakończenie: 

- znajomość procedur stanowienia prawa, umiejętność formułowania opinii do 

projektowanego aktu prawnego, wypełnianie formularza konsultacyjnego, znajomość 

instytucji Dialogu Społecznego  i ich roli, technik negocjacyjnych i podstaw lobbingu 

- rozróżnianie koncepcji polityki przemysłowej, znajomość dokonań Partnerów 

Społecznych w kształtowaniu polityki przemysłowej, celów europejskich i krajowych 

Partnerów Społecznych w tym zakresie, znajomość koncepcji reindustrializacji Europy, 

prawodawstwa UE regulującego przemysł, znajomość prawa dotyczącego pomocy 

publicznej 

- czytanie sprawozdań finansowych, liczenie i interpretowane wskaźników, ocena sytuacji 

podmiotu na ich podstawie, znajomość podstawowych organizacji pracy, umiejętność 

wskazania ostatnich zmian w prawie pracy i zatrudnieniu w oparciu o umowy 

cywilnoprawne    

 

5. Terminy oraz miejsca szkoleń zostały określone na podstawie wniosku  

o dofinansowanie projektu o numerze: POWR.02.16.00-00-0039/16 zgodnie  

z harmonogramem realizacji projektu. 

 

 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH 

 

1. Uczestniczkami/Uczestnikami szkoleń w ramach projektu pt. „Wysokie kompetencje 

kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa 

mogą być osoby, które spełnią następujące kryteria:  

- są członkami organizacji pracodawców lub związku zawodowego.  

     

Kryteria premiujące: 

- doświadczenie w uczestniczeniu w procesach tworzenia prawa na poziomie krajowym 

- doświadczenie w uczestnictwie w procesach tworzenia prawa na poziomie lokalnym 

- reprezentowanie związków zawodowych lub pracodawców w gremiach branżowego (na 

poziomie krajowym) lub krajowego dialogu społecznego 

- pełnienie funkcji przewodniczącej/przewodniczącego organizacji pracodawców lub 

związkowej na poziomie krajowym, regionalnym lub zakładowym lub zasiadanie w radzie, 

zarządzie, prezydium organizacji  

- kobiety 

- osoby niepełnosprawne 
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- premiowani będą kandydaci, którzy wykażą się pomysłami na wykorzystanie zdobytej 

wiedzy w działaniach w ramach procesów stanowienia prawa.  

 

2. Niezależnie od warunków rekrutacji priorytetowo traktowane będą kobiety, dla których 

zarezerwowane jest minimum 55% miejsc na szkoleniach.  

 

3. Zgłaszająca/y się uczestniczka/uczestnik ma obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

szkolenia złożyć następujące dokumenty:  

a. podpisaną kartę zgłoszeniową – załącznik nr 1  

b. podpisany formularz z danymi uczestnika otrzymującego wsparcie – załącznik 

nr 2 

c. podpisane oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3 

 

§ 3 

SPOSÓB PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ 

 

1. Informacje dotyczące terminów szkoleń organizowanych w poszczególnych miastach  

i naboru na te szkolenia, zostaną podane na stronie internetowej Beneficjenta lub Partnera 

oraz w siedzibach biur projektów. 

 

2. Nabór na szkolenia odbywać się będzie z podkreśleniem obowiązku przestrzegania zasady 

równości szans. 

 

 

 § 4 

PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI  

 

1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu przed zgłoszeniem swojego uczestnictwa 

zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem wraz z załącznikami. 

 

2. Zgłoszenia na szkolenie będzie można dokonać osobiście, faksem lub drogą 

elektroniczną/pocztą za pośrednictwem Koordynatorki Projektu.  

  

 

3. Kwalifikacji uczestniczek/uczestników na szkolenie dokonuje Koordynatora Projektu. 
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4. Lista rekrutacyjna sporządzana jest wg kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem zapisów  

§2 pkt. 1 i 2. 

 

5. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje:  

a) spełnienie przez kandydatkę/kandydata kryterium kwalifikowalności do uczestnictwa 

w szkoleniu; 

b) kolejność zgłoszeń. 

 

6. Koordynatorka Projektu sporządza Listę uczestników szkolenia, Listę rezerwową osób, 

które z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowały się do udziału  

w projekcie. Osoby z Listy rezerwowej, według kolejności znajdującej się na tej Liście, 

wpisywane są automatycznie na Listę uczestników szkolenia w przypadku rezygnacji  

z udziału w szkoleniu osób wcześniej zakwalifikowanych.  

 

7. O zakwalifikowaniu na szkolenie kandydat/ka jest informowany/a telefonicznie, 

ewentualnie e-mailem.  

 

8. Kandydat/ka na szkolenie jest zobowiązana/y w terminie, nie później  

niż na 5 dni roboczych przed szkoleniem, do potwierdzenia lub odwołania  

z uzasadnionych przyczyn swojej obecności.  

 

9. Na 3 dni robocze przed terminem szkolenia sporządzana jest ostateczna lista 

uczestniczek/uczestników. Osoby wymienione na tej liście stają się 

uczestniczkami/uczestnikami szkolenia. 

 

 

§ 5 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/CZKI SZKOLENIA 

 

1. Uczestnik/czka jest uprawniony/a do nieodpłatnego udziału w projekcie.  

 

2. Koszty dojazdu na szkolenie są refundowane w kwocie do wysokości 70 zł w obie strony 

dla 80% każdej grupy szkoleniowej.  

 

3. W przypadku zorganizowanego przez organizatora zbiorowego dojazdu nie obowiązują 

zapisy ust. 2 o refundacji kosztów dojazdu. O sposobie dojazdu uczestniczki/uczestnicy 

są informowane/informowani podczas rekrutacji przez Biuro Projektu. 
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4. Przystąpienie uczestniczki/uczestnika do projektu następuje na podstawie poprawnie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz załącznikami. 

 

5. Uczestnik/czka jest uprawniony/a do otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych. 

W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki ze szkolenia, w trakcie jego trwania, 

Uczestnik/czka zobowiązany/a jest zwrócić komplet uzyskanych materiałów 

szkoleniowych potwierdzając czynność pisemnie. 

 

6. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do uczestnictwa w szkoleniu oraz do potwierdzania 

swojej obecności na liście obecności każdego dnia. 

 

7. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do wypełnienia anonimowych ankiet ewaluacyjnych 

w czasie trwania szkolenia. 

 

8. W celu przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji Projektu, uczestnicy zobowiązani  

są do udzielania informacji na temat rezultatów uczestnictwa. 

 

 

§ 6 

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA I UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA 

 

1. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskane 

kompetencje jest uzyskanie min. 65% możliwych do zdobycia punktów w teście z 

zakresu omawianych dziedzin.  

 

2. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania zaświadczenia jest, co najmniej 80% 

frekwencja na zajęciach. 

  

3. W przypadku konieczności opuszczenia niektórych zajęć uczestnik może zwrócić się  

za pośrednictwem trenera do Koordynatora Projektu o wyrażenie zgody  

na kontynuację uczestnictwa w projekcie.  

 

4. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku: 

a) przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania zgody Koordynatora 

Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie,  

b) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 
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§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2017 roku.  

 

2. Treść Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez: zamieszczenie  

na stronach internetowych partnerów projektu: www.federacja-metalowcy.org.pl, 

www.zig.pl. 

 

3. Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany 

wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

 

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 

Koordynator Projektu. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór karty zgłoszeniowej. 

2. Wzór formularza danych uczestnika otrzymującego wsparcie. 

3. Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
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Karta zgłoszeniowa  
 

Projekt pt: „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w 
procesie stanowienia prawa”  
 

Termin szkolenia: …………………………………………………………………………………………..             
 
Miejsce szkolenia: …………………………………………………………………………………………     

 
Bardzo proszę o czytelne wypełnienie poniższego formularza: 

 
 

Dane uczestniczki/uczestnika projektu: 
 

 
Imię: 

 
Nazwisko: 

 

Płeć: Kobieta  Mężczyzna  

 

Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:  tak  nie  
 

Dane kontaktowe: 
 

 
Numer  telefonu: 
 

 
E-mail:  
 

Nazwa Firmy: 
 

 

 

OŚWIADCZENIA 
 

Jestem członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej Pracodawcy i 
Przedsiębiorcy  
 

Tak  Nie  

 

Pełnię funkcję przewodniczącej/przewodniczącego  organizacji 
pracodawców. 

Tak  Nie  

 

Zasiadam w radzie, zarządzie, komisjach organizacji  pracodawców 
Zachodnia Izba Gospodarcza Pracodawcy i Przedsiębiorcy 

Tak  Nie  

 

Posiadam doświadczenie w uczestniczeniu w procesach tworzenia 
prawa na poziomie krajowym  

Tak  Nie  
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Posiadam doświadczenie w uczestniczeniu w procesach tworzenia 
prawa na poziomie lokalnym, zakładowym 

Tak  Nie  

 

Reprezentuję pracodawców w gremiach dialogu społecznego  Tak  Nie  

 

Chcę pogłębić wiedzę z zakresu analizy finansowej, czytania 
sprawozdań, kształtowania zakładowego prawa pracy, procedur 
stanowienia prawa. 

Tak  Nie  

 

 

 
 

ANKIETA MOTYWACYJNA 
 

W kilku zdaniach opisz swoje motywacje do udziału w szkoleniu oraz plany wykorzystania zdobytej 

wiedzy. 
1
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………               ……………………………………………………………… 
                           (data) czytelny podpis (imię i nazwisko) 
 

 
  

                                        
1
 Premiowani w procesie rekrutacji będą kandydaci, którzy wykażą się pomysłami na wykorzystanie zdobytej wiedzy  w 

działaniach w ramach procesów stanowienia prawa. 
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Załącznik nr 2 

 

Dane uczestników otrzymujących wsparcie: 

 

Dane uczestnika: 

Imię: 

 

 

Nazwisko: 

 

 

PESEL: 

 

 

 

Wykształcenie (zaznacz właściwe):  

 Gimnazjalne 

 Niższe niż podstawowe 

 Podstawowe 

 Policealne 

 Ponadgimnazjalne 

 Wyższe 

 

Dane kontaktowe: 

Województwo:  

 

 

Powiat: 

 

 

Gmina: 

 

 

Miejscowość: 

 

 

Ulica: 

 

 

Nr budynku: 

 

 

Nr lokalu: 

 

 

Kod pocztowy: 

 

 

Telefon kontaktowy: 

 

 

Adres email: 
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Szczegóły wsparcia:  

Data rozpoczęcia udziału w projekcie:  

 

Data zakończenia udziału w projekcie:  

 

 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (zaznacz właściwe):  

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

 

Osoba bierna zawodowo: 

 Inne 

 Ucząca się 

 Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

   

 Osoba pracująca, w tym: 

 Osoba pracująca w administracji rządowej 

 Osoba pracująca W administracji samorządowej  

 Inne 

 Osoba pracująca MMŚP 

 Osoba pracująca W organizacji pozarządowej 

 Osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

 Osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 

 

Wykonywany zawód (zaznacz właściwe):  

 Inny 

 Instruktor praktycznej nauki zawodu  

 Nauczyciel kształcenia ogólnego 

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 Nauczyciel kształcenia zawodowego 

 Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  

 Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 

 Pracownik instytucji rynku pracy 

 Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  

 Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

 Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  

 Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej  

 Rolnik 
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Zatrudniony w (wpisać nazwę instytucji/przedsiębiorstwa): 

…………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………… 

 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu: 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia: 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

 Tak 

 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań: 

 Nie 

 Tak 

 

Osoba z niepełnosprawnościami: 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

 Tak 

 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących: 

 Nie 

 Tak 

 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu: 

 Nie 

 Tak 

 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających 

na utrzymaniu:  

 Nie 

 Tak 

 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

 Tak 

  

 

…………………………………                               …………………………………………… 

                           (data) czytelny podpis (imię i nazwisko) 
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 Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
 
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału 
partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 
str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. 
zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z 
późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
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b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Wysokie 
kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia 
prawa”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, al. Ujazdowskie 1.3, 00-001 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu 
Projekt  - Federacji Związków Zawodowych METALOWCY, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa oraz 
podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu – Partner Projektu: 
Zachodnia Izba Gospodarcza Pracodawców i Przedsiębiorców, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43,  
50-059 Wrocław. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta.  Moje dane 
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane 
dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub 
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
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